
 

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 22.01.2020 №7/73-1 

           м.Покровськ 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради 

від 20.12.2018 № 7/62-1 

«Про міський бюджет на 2019 рік» 

 

 Керуючись Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI із 

змінами та доповненнями, враховуючи положення Закону України від 

23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» із 

змінами та доповненнями,  згідно зі статтями  26, 59, 73 Закону України  від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради  від 20.12.2018 

№ 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями, які 

внесені рішеннями міської ради від 15.02.2019 № 7/63-5, 04.04.2019 № 7/64-3, 

10.05.2019 № 7/65-1, 21.05.2019 № 7/66-1, 26.06.2019 № 7/67-1, 26.09.2019     

№ 7/69-1, 15.11.2019 № 7/70-1, 04.12.2019 № 7/71-1, 20.12.2019 № 7/72-3): 

1.1 . Пункт 1 викласти в наступній редакції: 

«1. Визначити на 2019 рік: 

 доходи міського бюджету у сумі 1 191 434 438,42 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету –  1 090 681 882,42 гривень та 

доходи спеціального фонду міського бюджету – 100 752 556 гривень згідно з 

додатком 1 до цього рішення; 

видатки міського бюджету у сумі 1 244 282 839,85 гривень, у тому 

числі видатки загального фонду міського бюджету – 847 855 034,96 гривень 

та видатки спеціального фонду міського бюджету –  396 427 804,89 гривень 

згідно з додатком 3 до цього рішення; 

профіцит за загальним фондом міського бюджету                                     

у сумі 294 928 650,37 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за загальним фондом міського бюджету                                        

у сумі 52 201 802,91  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету                                    

у сумі 295 675 248,89  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

 



 

 

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі                  

100 000 гривень, що становить 0,01 відсоток видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом.». 

 

1.2. Пункт 11 викласти в новій редакції наступного змісту: 

«11. Невикористані на кінець бюджетного періоду кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій та кошти іншої 

субвенції з місцевого бюджету, які передавались у 2019 році бюджету міста 

Покровськ, зберігаються на рахунках загального фонду відповідного 

бюджету для здійснення відповідних витрат у 2020 році з урахуванням їх 

цільового призначення.». 

 

2. Пункти рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський 

бюджет на 2019 рік» 11-18 вважати пунктами 12-19 відповідно. 

  

3. Затвердити розпорядження міського голови від 21.12.2019 № 682рг, 

від 24.12.2019 № 690рг «Про внесення змін до міського бюджету». 

 

4. Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 8 до рішення міської ради від 20.12.2018          

№ 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти в новій редакції.  

 

 

 

 

В.п. міського голови        І. Сущенко 

 


